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نتایج مقدمه
امروزه قیمت تجهیزات الکترونیک قدرت و باتری ها به حدی رسیده است که 

. اندخودروهای الکتریکی قابلیت رقابت تجاری با خودروهای بنزینی پیدا کرده
ترین از مهم. باشدها سیستم مدیریت باتری میاساسی ترین قسمت این خودرو

:های این حوزهچالش
کنترل میزان شارژ باتری ها به صورت مستقل برای هر باتری•
متعادل سازی باتری ها•
:کنترل جریان کشی هر قسمت برای جلوگیری از مشکالتی همچون•

شدن بیش از اندازه و آتش گرفتن خودروگرم•
...خارج کردن قسمت های آسیب دیده از مدار و •

در DC(Bidirectional dc/dc converter )هم اکنون از مبدل دوسویه 
تالش این تحقیق پیاده سازی این .گرددهای سلول خورشیدی استفاده مینیروگاه

.باشدروش برای استفاده در خودرو های الکتریکی می
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.شد

جمع بندی

این در هنگام سری کردن. بلوک فوق رفتار فوق العاده ای را در هنگام شارژ و دشارژ نشان داد
نقطه ضعف این مدار این . دهندبلوک ها به شکل فوق العاده ای رفتار پایدار از خود نشان می

است که هنگام شارژ باتری ها امکان اعمال متعادل سازی به دلیل عدم امکان اعمال جریان
.دهددر مقابل درهنگام دشارز باتری ها رفتاری مناسب نمایش می. های متفاوت وجود ندارد

:کاربرد های صنعتی
از به با توجه به عدم امکان متعادل سازی در هنگام شارژ برای استفاده در خودرو های الکتریکی نی

ج بازدهی و لی نتای. اعمال یک کنترلر بیشتر برای متعادل سازی اولیه با دشارژ باتری ها می باشد
.دهندمناسبی را نشان می

لول کاربرد پیشنهادی دیگر این مدار استفاده از آن در نیروگاه های تولید برق با کمک س
.باشدخورشیدی می
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نمودار اول فرآیند دشارژ برای دو ولتاژ خروجی مختلف در هنگام سری سازی دو بلوک را 
نمودار دوم نیر ولتاژ باتری و جریان سوییچ ها را در هنگام فرآیند شارژ و .  دهدنشان می

.دهددشارژ نشان می
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